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د دغه ليکنې په تړاودپوهاند ډاکتر  

 محمد حسن کاکړ کتاب

 

2015مارچ  8                                                                      زمانی عبدالرحمن ډاکټر
      

 

 کتنه یوه ته کتاب کاکړ پوهاند د دورې اماني پر
 (برخه لومړۍ)

 ځینو هغوې د ته مشر ږیرې سپین او استاد پخوانې تاریخ د پوهنتون دکابل کاکړ، حسن محمد ډاکتر پوهاند محترم
  . یادکړیدئ نامه په متخصص د تاریخ معاصر د هیواد د هم اوځینو ورکړې خطاب  مؤرخ افغان دنومیالي شاگردانو

  نوښت په ټولنې کلتوري دافغاني کې شمال په دکلیفورنیا نیټه ویشتمه اوه په دمیاشتې دجنوري کال  م ٢٠١٢د ما
 گران  په زمونږ» چې وو ویلي وه، شوې جوړه ویاړ په کاکړ حسن صاحب پوهاند د چې کې غونډې هغې

 شان په حبیبى عبدالحۍ پوهاند او غبار محمد میرغالم کهزاد، خان على احمد  ارواښاد د لکه کې هیوادافغانستان
 او  لري، کړې زده علمي عالى کې تاریخ په چې دئ کس یواځینې  صاحب کاکړ خو.  شویدي تیر  مؤرخین ستر
 ډله په کسانو لږو هغو د او بوولې مخ پر هم دنده استادئ د  تاریخ د  دوې  ده، آخیستې پکې یې( دکتورا) ډي ایچ پى
 چانس لټولو د آرشیف دملى  دافغانستان هم او آرشیف د  وزارت د چارو خارجه د دافغانستان یې هم چې دئ هم کې

 او مستبدو د خو اوس چې دا ال مهمه ټولو تر او. یادوم نه ال به خو آرشیف هند بریتانوي د انگلستان د درلودلې،
 په دوې د کې راتلونکې نژدې په چې لرم هیله  ځکه نو نشته، هم ویره  سانسور او تهدید د رژیمونو العنانه مطلق
 . «شي واچول رڼا برخو تیارو ډیرو  په  تاریخ دمعاصر  افغانستان د قلم
 ٢٠٠۵ په کې مخونو ١۶٢ په چې دئ نوم کتاب هغه د صاحب پوهاند د «کتنه نوې یوه ته واکمنۍ هللا امان دپاچا»

 خپرندویې  دانش د کې پیښور په او همت، په ټولنې د ودې کلتوري د افغانستان د کې جرمني په کې کال میالدي
 . شویدئ چاپ لخوا څانگې تخنیکي د ټولنې
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د »محترمه خپرندویه ټولنه د کتاب په پیالمې کې د یادښت په توگه د دغه کتاب د اهمیت په هکله لیکلي چې د کتاب 
استاد کاکړ "د پاچا امان هللا واکمنۍ ته یوه نوې کتنه" داسې یو اثر دئ چې د اماني دورې په هکله د یو شمیر نویو 

ردانو او مینه والو مخې ته ږدي . دغه اثر په افغاني منابعو په رڼا کې ډیر نوي ټکي هم د تاریخ څیړونکو، شاگ
 «.  تاریخي څیړنو کې یوه په زړه پورې اضافه ده

زه پدغه لنډه لیکنه کې د محترم کاکړ صاحب د دغه کتاب  محتوی ته لنډه کتنه کوم، او ګورو چې ددوې د دغه 
غه نوې کتنې کې څه شئ نوي دي؟ د کتاب دنوم او محتوی تر منځ څومره تفاوت موجود دئ؟  ددوې په وینا د

واقعیاتو او تحریفاتو په گډولو )یوځاې کولو( سره څنگه تاریخي پیښو ته جعلی روایات جوړ یږي، او په پاې کې په 
 تاریخ کې د درواغو د ثبتولو دپاره  په موجودو منابعو او اسنادو کې څرنگه السوهنه شوې ده.

 نهد کاکړ صاحب د کتاب نوې منبع یا سرچی
مخکې لدې چې د پوهاند صاحب کاکړ د کتاب نورو اړخونو ته الړ شم ، د تاریخې لیکنو د سرچینو د اهمیت په 
نظر کې نیولو سره  به  لومړې د دوې د دغه کتاب تر ټولومهمې سرچینې باندې غږیږم . زه په پوره ډاډ سره 

وگه په تاریخ لیکنه کې د اسنادو او مدارکو د ویالې شم چې ډاکټر صاحب کاکړ د تاریخ دیوه استاد او مؤرخ په ت
سموالي او کره توب په اهمیت تر بل هر چا ډیر ښه پوهیږي . ماته د هغوې هغه وینا هم ډیره ښه په یاد ده چې په 
شمالي کلیفورنیا کې د افغاني کلتوري ټولنې په یوه محفل کې یې د محترم انجینیر صاحب وکیل متین او زما 

 جبهه   چترال و کنر )حقایق نهفته و حرف های ناگفته   فراموش شده   استقالل افغانستان، جبهه   جنگ استرداد»د
 چهارم( د کتاب د مخ کتنې په مناسبت کړې وه:

تاریخ چې تر څو په ښو ثقه معلوماتو باندې بنا نه وي، هغه )کې(حقیقت ته رسیدل بیا مشکل وي . تاسې داسې »
تعمیر جوړ کړي، هغه اصلي مواد چې ورسره نه وي، هغه تعمیر شوړیږي. په وگڼئ چې یو خټگر که غواړی یو 

 «. بل عبارت سره د تاریخ لیکلو دپاره لومړې شئ ضروري ثقه مواد دي، او ډاکټر صاحب ډیر کوشش کړی...
 د دپاچا امان هللا»کاکړ صاحب د خپل دغه اثر د سرچینو او اسنادو په هکله د خپل کتاب په سریزه کې لیکلي چې 

واکمنۍ په اړه په انگریزي او فارسي کې لیکنې ډیرې دي . دلته ما له هغو لیکنو نه کار اخیستی، چې د هغه وخت 
کسانو کښلي لکه د منشي علي احمد د پاچا امان هللا لویدنه، د فیض محمد کاتب کابل تر محاصرې الندې، دمیر غالم 

 (.مخ ٢) «محمد غبار افغانستان در مسیر تاریخ،.. 
کاکړ صاحب د خپلې لومړنۍ سرچینې د اهمیت په هکله، په خاصه توگه دیوې نادرې نسخې په اهمیت چې له لندن 

منشي علي احمد، د امان » څخه ورته ښاغلي ډاکتر عبدالعلي ارغنداوي استولې ده، داسې ټینگار کوي چې گواکې 
یکونکې د غزني مومند، او د امان هللا د دربار ل ۳، ١۹٢۹هللا نسکوریدنه، د برتانیې د حکومت خپرونه، لندن، 

منشي او د معلوماتو خاوند و. د ده  دامان هللا د دورې په فارسي کې دغه لیکنه د سکاټ په نامه یوه انگریز په 
انگریزي اړولې  او اوس په لندن کې په برتانوي کتابتون کې خوندي ده. په دغې لیکنې کې  د امان هللا د واکمنۍ په 

 مخ(.  ١۵۴) « ه دغسي دقیق معلومات شته، چې په نورو اثرونو کې نه موندل کیږيهکل
په دغه کتاب کې  ددغه نوې منبع پر اهمیت او داچې لیکونکې یې د امان هللا خان د دربار منشي او طبعاً د اماني 

شوې، بلکې تر شلو ځلو څو ځله اشاره او ټینگار  -دورې په هکله د لومړي الس او مهمو معلوماتو خاوند وو، څو
 زیات ترې مطالب نقل شویدي . 

دلته د یادونې وړ ده چې د اماني دورې د تاریخ  سره زما د بې کچې مینې او تندې له امله څو کاله مخکې زه د 
کاکړ صاحب سره ددغه سند په موجودیت خبر او د هغوې سره د ښو اړیکو او کتابونو او اسنادو د تبادلې د سابقې 

ر کې نیولو سره  ډاده وم، چې زما هیله به ومني او دا سند به د لوستلو دپاره راکړي . خو جناب کاکړ صاحب په نظ
نه یواځې دا چې ماته ددغه سند دکاپي کولو، او یا دهغوې په موجودیت کې د لوستلو اجازه رانکړه، بلکې د حیرانتیا 

وکړه. زه د محترم کاکړ صاحب په دغه رویې لومړې  خبره خو ال دا وه چې ماته یې د هغه دښودلو څخه هم ډډه
متاثره شوم، خو بیا مې د ځان سره فکر وکړ چې خیر دئ، ځینې کسان غواړي چه مهم اسناد یواځې د هغوې په 
انحصار کې اوسي، خو ددغه مهم اثر د پیدا کولو تلوسه مې ال نوره هم زیاته شوه . په پاې کې زه بریالې شوم چې 

یزو کتابونو د پاره د اسنادو د پیدا کولو په لړ کې د بریتانوي هند د ارشیف څخه د نورو اسنادو په ترڅ د خپلو څیړن
هو! دا هماغه »کې دا اثر هم السته راوړم، او کاکړ صاحب ته یې هم وښایم، او پر هغوې یې تصدیق کړم چې 

 «  .لیکنه ده
دي  چلند په راز پوه شوم، اوپوه شوم چې دا آشنا لیکنه زه ددغه اثر په لوستلو سره د کاکړ صاحب د دغه غیر عا

مې څو کاله دمخه د انگلستان په آرشیف کې کتلې وه.  او دا راته ثابته شوه چې دا لیکنه نه یواځې د منشي علي 
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The fall of Amanullah. 
Translated from the Persian of 
Shaikh Ali Mahboub by Maj 
Robert Noel Girling Scott  

Foreign & Political Department, 
Mar 1930  
Physical description: [2], 61p. 
map, 33cm. 
File number: L/P&S/20/B289  
Notes: Secret 
Delhi: Government of India 
Press, 1930 

احمد خان نه ده، بلکې منشی علی احمد خان هم هیڅ وخت د غازی امان هللا خان منشی نه وو او د خپریدو کال یې 
 م کال، او د خپریدو ځاې یې هم لندن نه بلکې د هندوستان ډیلې وو . ١۹۳٠پر ځای  ١۹٢۹م د ه

 د ډاکټر کاکړ دا منبع د انگریزانو د استخباراتو یو رپوټ دئ
هو! هغه لیکنه چه کاکړ صاحب پرې د خپل کتاب تر ټو د معتبرې، نادرې 

 خان د دربار د او مهمې سرچینې په توگه استناد کوي، او دغازي امان هللا
 Theمنشی )؟( د غزني د مومندو دعلي احمد خان په نوم یې یادوي،   

Fall of Amanullah  یا د امان هللا سقوط نومیږي ، چې د خپریدو کال
 م کال دئ . ١۹۳٠یې 

 
په هکله د انگریزي دا لیکنه د افغانستان او د هغې د پولو )سرحدونو( 

استخباراتو د پټو اسنادو د دوسیو په فهرست کې چې اوس له محرمیته 
راوتلي او یوه برخه یې د څیړونکو پر مخ پرانیستل شوي، په الندې ډول 

 پیژندل شویده:
 د امان هلل سقوط

د شیخ علي محبوب د فارسي څخه د تورن رابرت نوئل گیرلینگ سکاټ 

 ژباړه

 کال د مارچ میاشت ١۹۳٠اسي چارو څانگه، د د باندنیو او سی

 پاڼې او نقشه ۶١فزیکي مشخصات :  

 L/P&S/20/B289د دوسیې نمبر 

 : پټ )محرم(یادونه 

  ١۹۳٠ډیلې، د هند د حکومت چاپځاې . 

 
په جعلي توگه د غازي امان هللا خان د دربار پر جعلي منشي باندي تپل دا لیکنه چې د پوهاند کاکړ او نورو لخوا 

  ،سرچینه غازي امان هللا خان پر وړاندې د انگریزي ډیرو تخریبي تبلیغاتو افغانستان د خپلواکۍ د گټونکي شوې، د
( مخه لري، او دغزني او د هغې د شاوخوا سیمو یوه هغه نقشه هم پکې ځاې پر ځاې شوې چې  په بریتانوي ۶١) 

 یده. ړهند کې د انگریزانو استخباراتي مامورینو جوړه ک
دا لیکنه په لسو  برخو کې تنظیم شویده چې لومړۍ برخه کې یې د سر خبري، دوهمه کې دافغانستان د پرمختگ 

غازي امان هللا خان اصالحاتو، دریمه برخه کې اروپا ته د غازي امان هللا خان سفر او هغه پیښې چې په  دپاره د

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 

 13تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

دغه موده کې شوي، څلورمه برخه کې د سفر نه د غازي امان هللا خان راستنیدل و د لویې جرگې جوړول، پنځمه 
کابل د حبیب هللا کلکاني حمله او قندهار ته   برخه کې د اغتشاشاتو عوامل، شپږمه برخه کې  د شینوارو اغتشاش، پر

د غازي امان هللا خان روانیدل، اومه برخه کې د کندهار پیښې ، اتمه برخه کې قندهار ته د عنایت هللا خان رسیدل، 
د مقر پیښې او هرات ته د تگ تیاری، نهمه برخه کې د غازي امان هللا خان په چارو کې د روسیې او ایران 

 لسمه برخه کې د غزنی پر لورې د غازي امان هللا خان پرمختگ او بیا د افغانستان نه وتل راغلي دي .  دلچسپي، او
د افغانستان په هکله په لندن کې د بریتانوي هند په دفتر پورې مربوط د انگریزانو په آرشیف کې د موجودو اسنادو 

یو استخباراتی رپوټونو سربیره چې د څیړونکو او په لړ کې پر محرمانه رپوټونو، مکتوبونو، تلگرامونو او ورځن
مؤرخینو دپاره اهمیت او تاریخي ارزښت لري، د الرو، پولو، اشخاصو او قامونو، او کلنیو رپوټونو په شان داسې 

 اسناد هم شته چې د انگریزي استعمار دپاره یې سوق الجیشي ارزښت درلود.
یف یواځینې رپوټ هم ندئ . په الندني جدول کې داډول گڼ شمیر البته د څو کلنو رپوټونو په ترڅ کې دا د آرش

 رپونه شامل دي:

کلونو ترمنځ دجوړو شوو  ۱۹۴۱او  ۱۹۰۷د بریتانوي هند  د انگریزي مسلمانو ایجنټانو او مأمورینو لخوا د 

 رپوټونو څو بیلگې

په کابل کې د انگریزانو د ایجنټ فقیر سید افتخارالدین 

د هند د  ]په هکله وروستنې رپوټ   لخوا د افغانستان

.۱۹۱۰تر  ۱۹۰۷، [حکومت د باندنیو چارو دفتر  

Final report on Afghanistan by Fakir 

Saiyid Iftikhar-ud-Din, British Agent at 

Kabul. [Government of India Foreign 

Department], 1907-1910.  

په کابل کې د انگریزانو د ایجنټ ملک طالب مهدي خان 

د هند د  ]لخوا د افغانستان په هکله وروستنې رپوټ  

.۱۹۱۳تر  کلونه ۱۹۱۰، [حکومت د باندنیو چارو دفتر  

Final report on Afghanistan by Malik Talib 

Mehdi Khan, British Agent at Kabul, 

[Government of India Foreign 

Department], 910-1913. 

د ډگرمن چارلس جوزیف ویندهم لخوا د افغانستان د 

د هند د حکومت د باندنیو او سیاسي چارو  ]چارو لنډیز  

.[دفتر  

Précis on Afghan affairs. Lt-Col Charles 

Joseph Windham, Indian Army 

[Government of India Foreign & Political 

Department].  

کال د سپتمبر  ۱۹۲۷کال د فبروري څخه د  ۱۹۱۹د 

پورې د ریچارد مکوناچی لخوا راټول شوې د افغانستان 

د هند د حکومت د باندنیو او سیاسي  ]د چارو لنډیز 

.[چارو دفتر  

A précis on Afghan affairs from February 

1919 to September 1927. Compiled by 

Richard Roy Maconachie Foreign and 

Political Department, Government of 

India. 

د  ۱۹۲۸د هند د حکومت دپوځي قوماندانۍ لخوا د 

 ۳۰کال د جوالې تر  ۱۹۲۹جوالې د لومړۍ نیټې څخه د 

 مې نیټې پورې د افغانستان د پیښو لنډیز.

Summary of events in Afghanistan 1st 

July 1928 to 30th Jun 1929. Compiled by 

the General Staff.  

 د څخه فارسي د محبوب علي شیخ د، سقوط هلل امان د

 او باندنیو د، ژباړه سکاټ گیرلینگ نوئل رابرت تورن

.  میاشت مارچ د کال ۱۹۳۰ د څانگه، چارو سیاسي

The fall of Amanullah. Translated from 

the Persian of Shaikh Ali Mahboub by 

Maj Robert Noel Girling Scott Foreign & 
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 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

.  چاپځاې حکومت د هند د ډیلې،  Political Department, Mar 1930. Delhi: 

Government of India Press, 1930. 

کال د  ۱۹۳۲د جوالې د لومړۍ نیټې څخه د  ۱۹۳۱د 

د هند د حکومت دپوځي مې نیټې پورې ۳۰جون تر 

 قوماندانۍ لخوا راټول شوی د افغانستان پیښو ته کتنه .

Review of events in Afghanistan 1st July 

1931 to 30th June 1932. Compiled by the 

General Staff. Simla: Government of 

India Press, 1932. 

 

که چیرې دتل په شان د پوهاند کاکړ صاحب دا ادعا رښتیا وي چې په انگلستان کې یې د خپلې اوه کلنې زده کړې په 

موده کې د انگریزانو د آرشیف څخه گټه اخیستې او د دغو دوسیو دومره دوړې یې تنفس کړي چې سږي یې ال تر 

وي، او دا به ورته معلومه وي چې د امان هللا خان د اوسه خوږیږي، نو بیا خو به ددغو آثارو په موجودیت هم خبر 

 نوئل رابرت تورن د څخه فارسي د محبوب علي شیخ دسقوط یا پریوتنې لیکنه د منشي علی احمد خان نه ده، بلکې 

کې په  میاشتپه  مارچ د کال ١۹۳٠ ې لخوا د څانگد  چارو سیاسي او باندنیو د ده چې  ژباړههغه  سکاټ گیرلینگ

کې خپره شویده. لېهډ  

 )د لومرۍ برخې پای(

 سرچینې
 

، لر او بر ویب پاڼه راپور غونډي ویاړ د کاکړ حسن محمد ډاکټر دپوهاند .1
www.larawbar.net/31617.html 

 .«کتنه نوې یوه ته واکمنۍ هللا امان دپاچا»پوهاند ډاکټر محمد حسن کاکړ،  .2
ژباړل شوې، د انگریزانو استخباراتي  سکاټ گیرلینگ نوئل رابرت تورن د څخه فارسي د محبوب علي شیخ د .3

  L/P&S/20/B289رپوټ  
 «بازنگری دوره  امانی و توطئه های انگلیس»ډاکټر عبدالرحمن زمانی،  .4

برخه( دوهمه)  

 احمد خان ورتپل شوې د انگریزانو درپوټ لیکونکې شیخ محبوب علی دئپر منشی  علی  .2
په افغانستان کې په خپل سفارت او قونسلگریو کې د نورو دندو په څنگ کې د استخباراتي  مأمورینانگریزي 

انسیس معلوماتو د راټولولو په پراخه عملیاتو هم بوخت وو. په اماني دورې کې په کابل کې د انگریزانو سفیر،  فر
، د امانی رژیم پر وړاندې د انگریزي دسیسو او توطئو په جوړولوکې (Sir Francis Humphrys) همفریز

کلونو په ترڅ کې د شمال لویدیځ د سرحدي  ١۹١٧او  ١۹٠٤خورا ستره برخه درلوده. همفریز تر هغه دمخه د
کال کې یې د یو څه وخت دپاره په هندوستان کې د  ١۹١٨صوبې )ایالت( په بیالبیلو چوکیو کار کړې او په  

بریتانوي نوې جوړې شوې هوایې قواکې هم خدمت کړې ؤ. هغه بیا وروسته د خیبر ایجنسۍ د پولیټیکل ایجنټ او د 
بریتانوي هند د باندنیو چارو د وزارت د مرستیال دندې پر مخ بیولي اود افغانستان  چارو او افغانانو خصوصیاتو 

 آشنا ؤ. سره ښه
مې نیټې د معاهدې نه وروسته په کابل کې د  ٢٢کال د نومبر د  ١۹٢١همفریز د افغانستان د خپلواکۍ او د 

مې نیټې څخه وروسته د غازي امان هللا  ٢٧کال د جنوري د  ١۹٢٢انگریزانو دلومړني سفیرپه توگه و ټاکل شواو د 
. دهمفریز میرمن هم  په شمال لویدیځ سرحدي خان د حکومت تر پاې اود انگریزي دسیسو تر بریالیتوبه  هلته ؤ

 لور وه.« هیرالد دین»ایالت کې د انگریزانو د لومړني او مشهور عمومي کمیشنر 
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 سره وپه کابل کې د انگلستان د سفارت یو شمیر نورو غړواسفیر همفریز، د ختیځو چارو د سکرتر شیخ محبوب على  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

د سفیر همفریز تر ټولو زیات فعاله هندوستانې مأمور ؤ، چې د همفریز په شان یې د بریتانوي  شیخ محبوب على 
هند په سیاسي چارو کې زیاته تجربه درلوده، او په کابل کې یې  د انگلستان په سفارت کې د ختیځو چارو دسکرتر 

( هندي روپۍ مصرفولي چې دا هغه ۶٠٠٠) او مستشار په نامه هره میاشت د استخباراتي فعالیتونو دپاره شپږ زره
حضرت صاحب محمد صادق مجددى په وینا   مجددىد   استاد فضل غنى   (١) وخت ډیرې زیاتې پیسې وی . 

لیکلي دي چې په کابل کې د انگلستان د سفارت د شرقي چارو سکرتر د حبیب هللا خان ]کلکانى[ سره هم اړیکي 
 کال د دسمبر په میاشت کې یې  ١۹٢٨درلودلی ، او د 

 
 (٢)د انگلستان د سفارت په روغتون کې د هغه د ټپونو عالج کړې ؤ. 

د الس الندې د انگریزانو د دسیسو په پلي  شیخ محبوب علىکې د انگریزانو قونسالنو هم د په جالل آباد او قندهار 
ډیر مهم جهانگیر خان کولو کې کار کولو، چې په دوې کې د شینوارو د اغتشاش په دوران کې د جالل آباد قونسل 

او حساسه رول   درلود.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ېک ځمن په قبایلو آزادو د توگه په ټایجن یکلټپولی د وروسته على محبوب شیخ سکرتر چارو وځختید

په نامه رپوټ، چې د پوهاند «  امان هللا د سقوط»ادو څخه څرگندیږي، د لکه چې د انگلستان د آرشیف د اسن
لیکنه ده، او دغه لیکنه په  شیخ محبوب علىصاحب کاکړ د کتاب یواځینې نوې او بیا تر ټولو مهم مأخذ دئ، د  

  غلطه توگه په منشي علي احمد خان ورتپل شوې ده .

 د وروسته على محبوب شيخ سکرتر چارو وځختيد

 ځمن په قبايلو آزادو د توگه په ټايجن يکلټپولي

 ېک
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و د استخباراتو د رپوټ اصلي لیکونکې، شیخ محبوب علی خان، وپیژندو، راشئ چې اوس چې مو  د انگریزان

، او تر ووینو دا منشي علي احمد خان  چې کاکړ صاحب یې د غازي امان هللا خان د دربار منشي بولي څوک ؤ
 سم او د ډاډ وړ کیدای شي .کومه حده یې معلومات 

 ؤ او  نه هم د دقیقو معلوماتو خاوند منشی خو د دربار  نه خان احمد علىد غزنی د مومندو میرزا  .3
 على میرزاد دوسیې په اساس   ?Who is whoیا « څوک څوک دئ؟»د بریتانوي هند  د آرشیف د اسنادو د 

ځوې د غزني اوسیدونکې د اماني دولت په لومړیو وختو کې د گمرک د څانگې یو  خان احمد فقیرد  خان احمد
قراردادي ؤ، وروسته یې د غزني د حاکم د شخصي منشي په توگه دنده سر ته رسوله، او تر هغې وروسته بریالې 

وظیفه سر ته سره د نهو کلونو دپاره د منشي  الحکومه نائبشو چې په وار سره د جالل آباد، مزار او قندهار 
په اماني دورې کې کله چې غازی امان هللا خان د قندهار د چارو څخه کتنه وکړه،  خان احمد على میرزا ورسوي. 

   د اعلیحضرت لخوا تقدیر او د ستور نښان تر السه کړ او وروسته د قندهار د سرحداتو مامور وټاکل شو.
 ازىاغتشاش په نامه مشهوره شوې، هغه وخت چې غ یواځې په هغه موده کې چې دسقوي خان احمد على میرزا
الړاو هلته  د شورا د منشی په توگه وټاکل شو او دافغانستان څخه د غازي امان هللا خان تر  ته قندهار خان هللا امان

 وتلو پورې ، یواځې د څو محدودو میاشتو دپاره،  دا وظیفه سرته رسوله .
کال د جدي د  ١۳٠٧د خپل لږ شمیر وزیرانو او مشاورینو سره د  خان غازى امان هللاد پیښې جریان داسې  ؤ چې 

مه ( قندهار ته الړ او د خپل ورور سردار عنایت هللا خان د  ١۴کال د جنوري په  ١۹٢۹مه نیټه )د ٢۴میاشتې په 
انتظار وویست . قندهار ته د عنایت هللا سرنوشت تر معلومیدو پورې یې پرته لدې چې د خلکو سره تماس ونیسي، 

خان په رسیدو سره دواړه ورونه د قندهار د ارگ په برنډه کې د قندهار او شاوخوا سیمو خلکو سره وکتل. غازي 
امان هللا خان د وروستنیو پیښو د شرحې په ترڅ کې د کورنیو او باندنیو دښمنانو لخوا دهغه د اصالحاتو نا سم 

ۍ جگړې او بې گناهو خلکو د مرگ ژوبلې د مخنیوي  په هیله د قدرت څخه د گوښه کیدو او تعبیر، او د کورن
عنایت هللا خان ته د چارو د سپارلو په هکله وینا وکړه، او حاضرینو ته یې واک ورکړ تر څو د جهل او وحشت 

نتخاب کړي . دخلکو لیوالتیا د هغه او هغه د ورور تر منځه یو تن ا سره د مبارزې او نظم او امنیت د اعادې دپار
بیا هم خپله امان هللا خان ته وه، او سره لدې چې د هغه څخه یې یو څه شکایتونه او گیلې درلودې، بیا یې د هغه د 

 (۳)واکمنۍ هرکلې وکړ، او هغه ته یې دخپل مالتړ اطمینان ورکړ .
د  ته  عبدالعزیز خان ه وټاکله چې په هغې کېد هغې په سبا، پاچا په سالمخانه کې یو مجلس جوړ او خپله نوې کابین

میرزا ورکړل شو. مسئولیت څرخی ته  دباندنیو چارو د وزارت غالم صدیق خان  مسئولیت او وزارت  حربیې د
د کورنیو  په توگه وټاکل شول .منشى دشورا د میرزا على احمدخان مهمند  اومنشى هم د حضور د محمد عمر خان 

د استعفا  سردار عنایت هللا خانو او خلکو ته د امان هللا خان د بیا پاچاکیدو او ان، مأمورینعبداالحد خ چارو وزیر
د دولتې ادارو نوي تشکیالت جوړ او د هغو د بودجې په تصویب کولو سره د حکومت څرخونو بیا  خبر ورکړ.

هم د تلگراف په ذریعه د افغاني  ،رخىڅصدیق خان غالم د باندنیو چارو وزیر،   حرکت او فعالیت پیل کړ .
            (۴).سفارتونو له الرې دنیا ته د غازي امان هللا خان د بیا پاچا کیدو خبر ورکړ

میرزا علی احمد خان هم د خپلې  وروسته له هغې چه غازی امان هللا خان له قندهار  او افغانستان څخه ووت، 
کاله پورې په غزني کې  ١۹۳٥ کال کې بیرته کابل ته راستون شو او تر  ١۹۳٠هغه په .  الړ هټې تکوکورنۍ سره 

 ١۹۳٨کلونو تر منځ یې په غزني کې د عسکري قواوو د آذوقې قرارداد درلود.  د  ١۹۳٧-١۹۳٦ ه اوسیدو، دبیکار
ولت د مخالفو سلیمانخیلو سره د ملگرتوب په شک تر څارنې الندې ؤ، او په پاې کې کال د سپتمبر په میاشت کې د د

 ې په څانگه کې مقرر شو.عام فوائدته الړ او د یوه مخور په سپارښتنه د  کابلکال کې د کار موندلو دپاره  ١۹۳۹په 
امان هللا خان  هیواد یواځې د یوې  لنډې مودې دپاره مخکې لدې چې غازي میرزا علی احمد خان ې چڅرنگه 

ړ دا دعوه نشي کاک جناب پوهاند صاحب و کې د شورا د منشي په توگه وټاکل شو، نو کیالتپریږدي، په نوو تش
یخ محبوب دورې په هکله د کره او زیاتو معلوماتو خاوند وي. یواځې امکان لري چې ش امانیکوالې چې هغه به د 

په  و مقراقندهار، غزنی کال په لومړیو میاشتو کې د   ١۹٢۹هم د  د خپل رپوټ په یوه برخه کې، هغهعلی خان 
 .هلته حاضر ؤ، استفاده کړي وي شخصاً د معلوماتو څخه چې  خان احمد على میرزاپیښو کې د 

نو د پورتنیو معلوماتو په رڼا کې د ډاکټر صاحب کاکړ د کتاب د تر ټولو نوي او معتبر مأخذ په هکله دې نتیجې ته 
 و چې د هغوې د ادعا په خالف :رسیدلې ش

 لومړې، دا لیکنه د منشي علي احمد خان نه ده . 
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 ،د خپل موقف په   یې هم نه ؤ، او خو د غازي امان هللا خان د دربار منشی نه خان احمد علی میرزا دوهم
 اساس کره او دقیق معلومات درلودلې شو.

 ،په هغه کتاب پورې منحصره نديد کاکړ صاحب د ادعا په خالف دا معلومات یواځې   دریم. 

 ،دا کتاب په حقیقت کې د انگریزانو د استخباراتو یوه لیکنه ده او د بریتانوي هند په دفتر پورې اړه   څلورم
 لري.

 ،په کابل کې د انگریزانو په سفارت کې د ختیځو چارو  خان، علی محبوب د هغه اصلی لیکونکې شیخ پنځم
 دئ .  سکرتر

دتاریخ لیکنې په اساساتو کې د معتبره او  لومړي الس اسنادو څخه کار اخیستل مهم دي، نو آیا څرنگه چې په  
  اعتبار وړ وگڼو؟ کاکړ کتاب د  صاحب کولې شو چې د امانی دورې په هکله د پوهاند

 څیړونکو، تاریخ د کتاب په رښتیا هم  «پاچا امان هللا واکمنۍ ته یوه نوې کتنه»پر داسې لیکنو او اسنادو والړ د آیا
      گڼالې شو؟ اضافه پورې زړه په یوه کې څیړنو تاریخي افغاني په  ته والو مینه او شاگردانو

 
 )د دوهمې برخې پای(

 مأخذ
 کال. ١۹۳٠، شمیر دوسیه ایف ٢١٢،  آرشیفهندد بریتانوي  اسناد، دانگریزي استخباراتو محرمانه  .1
 .مخونه  ۳٠١و  ۳٠٠(، ١۹۹٧مجددى، فضل غنى ) .2
 مخ. ۳٨(، ١۳٧٨رشتیا، سید قاسم ) .3
ژباړل شوې، د انگریزانو  سکاټ گیرلینگ نوئل رابرت تورن د څخه فارسي د محبوب علي شیخ د .4

  L/P&S/20/B289استخباراتي رپوټ  
 

 

 برخه(او وروستۍ  دریمه)
 

 ؟ فتنو ډکو تبلیغاتو په پلویتوب تکراري خبرېنوې کتنه  او که د انگریزانو له  
کتاب کې نوي ندي، هماغه د « هنوې کتن هیود پاچا امان هللا واکمنۍ ته »هغه څه چې د جناب ډاکټر صاحب کاکړ 

انگریزانو له فتنو ډک  تبلیغات دي . کاکړ صاحب د تاریخي حقایقو پر ځاې، د نوې کتنې تر نامه الندې، پرته له 
ود جعل او تحریف او واقعیتونپر حقایقو دو او مدارکو ، دیوه انگریزی ایجنټ د یوې لیکنې په استناد، باوري اسنا

بیا تکراروي.  ېپرده غوړوي، او داماني رژیم د لومړي درجه دښمن د تبلیغاتو په مرسته خپلې پیژندل شوې لیدلور
 دلته ستاسې پاملرنه څو بیلگو ته را اړوم:

 :انکار دي د انگریزي دسیسو او توطئو څخه مطلق د امانی رژیم پر وړان .1
ړ د انگریزي دسیسو د اسنادو نه لیدل یا نه شتون، د دسیسو د نشتوالي دلیل گڼي او وایې چې ر صاحب کاکټاکډ
ی داسې کومه چې خپل کتاب یې د برتانیې او هند د حکومت د رسمي پاڼو او راپورونو له مخې لیکل ادمک ډاکټر»

په افغانانو کې » .(مخ ١۳٨) «لیدلې، چې انگریزانو به د پاچا امان هللا په نسکورولو کې الس لرلې ويلیکنه نه ده 
تر اوسه هم اوریدل کیږي، چې د پاچاامان هللا نظام د انگریزانو په توطیو سره نسکور شوی. منشی علی احمد په 

سبب شول، د افغان مامورانو او درباریانو له  دې اړه وایي چې په خپله په افغانستان کې هغه علتونه چې د انقالب
تر اوسه پورې دغسې لیکنه لیدل شوې نه ده ». (غه ځاې)هما.  خوا د برتانیې حکومت توطیو ته منسوب شوي دي

 (.مخونه ١۳۹و  ١۳٨« ) چې د هغې له مخې به د پاچا )امان هللا( په نسکوریدو کې د هند حکومت الس لرلي وي
د برتانوي » خپل دغه دریځ څخه د دفاع په غرض پښه اوږدوي او داسې استدالل کوي چې ړ د اکتر صاحب کاکډ

هند او د برتانیې د حکومت سیاست دا نه و، چې د امان هللا نظام دې نسکور شي، هغه هم د داړه مارانو له خوا چې 
البته دا   (.مخ ١۳۹« ) ام ويپه واک کیدو سره به یې افغانستان په حتمي ډول او هندوستان په احتمالي ډول ناار

زه تر اوسه داسې سند سره لومړې ځل ندئ چې ډاکټر کاکړ داسې استدالل کوي. هغه تر دې پخوا هم ویلي چې 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 

 13تر 9 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 
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په نسکورولو کې الس لرلې وي . هغه  خان هللا امان اعلیحضرتمخامخ شوې نه یم چې څرگنده کړي انگریزانو د 
ن هللا خان ځکه مالتړ )حمایت( کوو چې هغه  د عصري کولو )پرمختگ( انگریزانو د اما».. حتی دعوه کوي چې 

 . 1 «او ټولنې د مدني کولو پلوي ؤ
 د اماني نهضت د ناکامیدو پړه په خپله غازی امان هللا خان او افغانانو په غاړه اچول .2

انگریزي استعمار سره له دې چې یو قوي افغانستان او غازي امان هللا خان  خپلې واکمنۍ او سیاسي، اقتصادي او 
پوځي گټو ته لوې گواښ گانه، او د غازي امان هللا خان د وژلو او له منځه وړلو د دسیسو او توطئو په څنگ کې یې 

اده کوله، او په دې الره کې یې د مذهبي مشرانو او د هغه د سلطنت د نسکورولو د پاره د هر فرصت څخه استف
گواکې د اماني رژیم د دولت د مخالفینو د لمسولو او مرستې هیڅ کوښښ نه سپماوه، تل دا تبلیغ کړې دئ چې 

ت وو، چې خلکو ته انسکوریدو اصلي سبب د اصالحاتو د پروگرام د پیل کولو له امله د غازي امان هللا خان اشتباه
 ړ نه وو.د منلو و

ډاکټر کاکړ هم د خپل کتاب له پیله، د تاریخي حقایقو پرځاې د انگریزانو دا تبلیغات سم گڼي او د خپل کتاب د 
دی )امان هللا خان( هغه لومړې افغان واکمن دئ چې د ټولنې د »لومړنیو خبرو په لومړني پراگراف کې لیکي چې 

(.  مخ ١۴) «پلي کړل او د هغو له امله له وطن نه وشړل شوي کولو او عصري کولو لپاره یې پراخ سمونونه نمد
گواکې دا د افغانستان باندني دښمنان او د هغوې داخلي ایجنټان نه، بلکې د افغانستان خلک وو، چې هغه یې د هیواد 

گریزانو پریښودو ته مجبوره کړ. د یادونې وړ ده چې کاکړ صاحب په خپل کتاب کې بیا بیا غازي امان هللا خان د ان
په پښو کې »او « وشړل شو»د   د هغه په هکله په نامه یادوي او د» امان هللا»په سبک او لهجه په سپکه تش د 

په شان داسې ژبه  استعمالوي، چه د دغه ستر شخصیت په وړاندې د انگریزانو د نفرت او کرکې د انتها « ورغړیدو
     څرگندونه کوي .

بدنامول او پر انو نورو مخالفو شخصیتونو زدانگری وا رخی څدیق خان محمد ولی خان دروازی، غالم صد .3
 :هغوې د غازي امان هللا خان سره د خیانت تور لگول 

کاکړ صاحب پرته له کوم تاریخي معتبر سند او مدرک څخه، بیا هم د انگریزي ایجنټ د لیکنې په اساس د قضاوت 
انگریز دښمنو شخصیتونو د کرکټر د وژنې حکم صادروي ملگرو او دغازي امان هللا خان د نژدې پر گدۍ کښیني او

د پروگرام له مخې په پټه د شینوارو او کوهدامن د داړه مارانو په لمسولو و محمد ولی  ا غالم صدیق»او لیکي چې 
 (.مخ ١۳۶« )کړي او د کابل د نسکوریدلو لپاره ډگر هوار کړو  ي  واقعيبې امنیتسره 

 تونو د پټ ساتلو هڅېد حقایقو او واقعی .4
د ډاکټر صاحب کاکړ په دې کتاب کې د ضد او نقیض لیکلو زیاتو مواردو سره مخامخ کیږو . البته دا ضد او نقیض 

رڼا واچوي، بلکې داسې  لیکل له دې امله نه دي چې مؤلف د مختلفو سرچینو او اړخونو څخه پر پیښو او روایاتو
ستونکي ذهن سرگردانه او مغشوش کاندي . مونږ د گران وې کولو سره د لهڅه ده چې د رښتیاو او دروغو په یوځا

هیواد په  معاصر تاریخ کې داسې نور مثالونه هم لرو چې د همدې ډول تحریفاتو په نتیجه کې یې ډیر کسان د 
 په دام کې راگیر کړي دي .شخصیت پرستۍ، شاه پرستۍ او بیگانه پرستۍ 

 او خپله پرې قضاوت وکړی :یوې دوو بیلگو ته پاملرنه وکړی 

  په افغانستان کې د لومړي ځل دپاره ددغسې امان هللا( غازي »...)لیکي چې لومړې ډاکټر صاحب کاکړ
بنسټیزو سمونونو په پلي کولو پیل وکړ، چې په هغو سره افغان ټولنه مدني، سیاسي نظام عصري او د فرد خپلواکي 

مخونو کې د بیالبیلو آثارو په حواله یوځل بیا د ټولنې د مدني  ١٢۹و ا ١٢٨هغه بیا هم په (. مخ ١۳« )واقعي کړي
ن هللا خان په واکمنۍ کې د قانون د حاکمیت صفتونو اکولو اود سیاسي نظام  عصري کولو ته گوته نیسي د غازي ام

ندولو له امله  د پاچا امان هللا په څه لږ لس کلنې دورې کې هیڅ افغان د سیاسي نظر د څرگ »ته ادامه ورکوي چې 
. دا چې په هغه وخت کې سیاسي ډلې له افراطي مفکورو سره فعالې وې، د همدغه آزادۍ له  بندې شوی نه دی

دیوه پاک زړي واکمن په توگه د جاسوسۍ )استخباراتو( له څانگې نه کار وانه خیست . ښځو   برکته و. پاچا امان هللا
مان هلل د ټولنې د مدني کولو په لور یو بل مهم گام پورته کړ. د ټولنې د ته د ځینو اساسي حقوقو په منلو سره پاچا ا

                                                           

1
م ( نیټې په پروگرامې ١٨میالدي کال د اگست د  ٢٠٠٧مې )٢۹کال د زمري د میاشتې د  ١۳٨۶د امریکا غږ راډیو آشنا د پروگرام سره د .  

 و رفیع هللا حبیب استاد د کابل او کلیفورنیا څخه د تاریخ د دوو کارپوهانو،  اته اتیاوم تلین په مناسبت د افغانستان د خپلواکۍ د گټلو د  کې

ړ سره مرکهکاک ډاکټر  
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مدني کولو په لور یو بل اساسي گام  د پوهنې عام کول وو، چې پاچا ددغه نظر له مخې واخیستل شو، چې "باید 
هندو و یا دیگر کسې کوشش ما و شما در عالم بودن و دانسته شدن تمام افراد افغانستان باشد اگر چه مسلمان باشد یا 

کی یې د محمود طرزي له ثریا  ١۹١۴ي لرله، چې په کال دباشد" ده له پوهې او پوهنې او فن سره دغومره عالقمن
 «. واده لگښت د یوه ښوونځي د جوړولو لپاره خاص )وقف(کړنومې لور سره د خپل 

هغه د امنیت د گډوډونکو »او لیکي چې  خو ډاکټر صاحب کاکړ وروسته د غازي امان هللا خان په هکله بل څه وایې
نیکه چې یې و. د هغو د له مینځ نه وړلو لپاره یې سم له السه د اعدام حکم  هپه برابر کې هغسې بې رحم و لک

 (.مخ ١۳٢« )ورکاوه، بې له دې چې د اعدام پایلې په نظر کې ونیسي

  په مشرۍ په جنگ او سولې سره له په دغه ډول افغانانو د پاچا امان هللا »ډاکتر صاحب کاکړ لیکي چې 
کلونو نه وروسته ترالسه کړه. افغانستان د نړۍ پوره خپلواکه هیوادونو په  ۳۹انگریزانو نه خپله پوره خپلواکي له 

لوړي شول او پاچا امان هللا غازي وپیژندل شو او په نړۍ کې یې نوم  رقطار کې سر هسکی ودرید او افغانان س
 (.مخ ٢۵« )د پښتني قومونو په اړه اساسي څه ونه شولوایست، خو د سرحد 

په دې کې شک نشته  چې دافغانستان او د هند حکومت اړیکې د البته »خو بیا په یوه بل ځاې کې لیکي چې 
ختیځوپښتنو په سر کړکیچن و او احتمال لري، چې د هند د حکومت سرحدي مامورانو به د خپلو معاش خورو 

پاچا امان هللا او ملکې ثریا پر ضد لمسونې کړي وي. که دغه لمسونې په رښتیا شوي وي، هغه به مالیانو له الرې د 
     (.مخونه ١۴٠و  ا ١۳۹« )لمسونې وي، نه نظامي عمل

           مو په داسې مهارت شه چې خلکو ته په شاتو کې زهر ورکوۍ!آفرین کاکړ صاحب 
 تاریخ کې د سترې جعل کارۍ کوچنۍ بیلگې په

و الهو شوو گلونو یو څو نمونو ته رندي . په اوبو د نو يالبته د کاکړ صاحب په کتاب کې ټول شیان هم تکرارالبته 
 :وکړی  پاملرنهیې 
ما دیوې باوري سرچینې په حواله د خپل بندي تره د وژنې سبب ز ایامیر امان هللا ب»لیکي چې ر کاکر ټاکډ .1
دلته د سردار نصرهللا خان د مړینې د پیښې څخه تقریباً یوه پیړۍ وروسته هم کاکړ صاحب د خپلې  ( .مخ ١٨)شو

باوري سر چینې د ښودلو جرئت نه کوي، او نه حاضریږي  چې د هغې پیښې جریان او څرنگوالې وښایي . ولې 
 کاکړ صاحب نه غواړي چې خلکو ته حقیقت څرگند شي؟

وروسته له دې چې  )استاد خلیلي د پالر  امیر حبیب هللا خان »لیکي چې  په یوه بل ځاې کې ړر کاکټاکډ .2
مستوفی الممالک د رپوټ په اساس د امان هللا خان او د هغې د مور لخوا د  ده د وژلو( په دغه توطیې ځان نور هم 

ړې نه خبر باوري کړ، پریکړه وکړه چې امان هللا ووژني او مور یې طالقه کړي، خو دوې چې د امیر د پریک
کې یې ورغړیدل او په عذر او زارۍ یې ترینه و غوښتل، چې امیر ته یې شفاعت شول، نصرهللا ته الړل او په پښو 

     . (مخونه ١٧او  ١۶« )وکړي
ځان خپل هدف ته رسوي، د تاریخي حقایقو په بدلولو سره  اوبیالبیلې پیښې سره یوځاې کوي  دلته کاکړ صاحب دوه

لخوا امیر ته د  ممالک میرزا محمد حسین خانمستوفی ال دلومړۍ پیښه  او ماهیان نیسي . ياوبه خړ ، یا په بله ژبه
ر سختې په هکله د رپوټونو ورکول وو. دا یو منل شوې حقیقت دئ چې مستوفی الممالک هغه ت امان هللا خان 

امیر د ډزو او په کابل  خرابولو دپاره یې پر، او د امیر او ځوې تر منځه د مناسباتو د څارنې او تعقیب الندې درلود
  .لوونو په شان هر حرکت  پر هغه تپرپخکې د پټو 
جال پیښه د غازي امان هللا خان د مور د طالق گواښ وو، چې په څپیړه د امیر حبیب هللا خان د وهلو کامالً دوهمه 

دا پیښه د چهلستون په قصر کې د ل شوې وه . وروسته منځ ته راغلې  او په رښتیا هم د نصرهللا خان په منځگړتیا ح
منځ ته راغلې وه چې د امیر خور، اخت السراج، ورته برابر کړی و. محفل کې هغه امیرحبیب هللا خان د عیاشۍ په 

، کله چې د امان هللا خان مور، علیا حضرت ددغه محفل نه خبریږي، په چټکۍ سره ځان د چهلستون ماڼۍ ته رسوي
ننوځي، او ځان اخت السراج  ته چې د امیر څنگ ته والړه وي، رسوي او هغې ته یوه سخته څپیړه قصر ته په ناڅا

حواله کوي. خو اخت السراج ځان په چټکۍ سره شاته کوي او څپیړه د امیر پرمخ  وربرابریږي . د امیر پر مخ د 
او وایي چې د امیر د عیش  ملکې د څپیړې آواز ټول خلک اوري او ددغه نندارې په لیدو ټول حاضرین خاندي

 محفل په غیش تبدیل شو. 
د تاریخي پیښو د متن څخه د خاص مقصد دپاره د ټاکل شوو جمالتو راویستل او هغه په بله بڼه خلکو ته رسول که د 

امیرحبیب هللا خان د خپل ځوې امان چې  ادتاریخ بدلول او د شخصیت ترور نه وي، نو په څه نوم یې یادولې شو. 
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 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

لې تیواځې د کاکړ صاحب په کتاب کې لوس ، هغه بله نوې خبره ده چې مونږ یېړه کړې وهریکخان  د وژلو پ هللا
  .   شو
کاکړ صاحب د محمد ولي خان دروازي او غازي امان هللا خان د اړیکو په هکله، په خاصه توگه کله چې د  .3

محمد ولي باندې پاچا خپل باور له السه  دا هغه وخت و چې د حرب پر وزیر»اروپا سفر ته روانیدو، لیکي چې 
 ٧۵« )ورکړې و او غوښتل یې له دغه وزارت نه یې لیرې کړي . هغه یې خپل نائب او د بهرنیو چارو وزیر کړ

، نو پاچا پر یوه کس بې اعتماده کیږي، او غواړي چې له صحنې یې وباسي و منطق! ا استدالل څه عجیبه (. مخ
، هغه هم هغه وخت چې خپله شپږ لوړې چوکۍ کښینوي او د سلطنت نیابت ورته ورکويهغه د دولت په تر ټولو 

     . میاشتې د هیواد نه بهر ځي
په کابل کې یو شمیر کسان » په حواله لیکي چېمنشی علی احمد خان کاکړ صاحب په یوه بل ځاې کې د  .4

ولي په گوند کې په پټه ننوتل او د افغان چې زده کړه یې کړې او په باندنیو هیوادونو کې گرځیدلي وو، د محمد 
جمهوریت جوړولو په امکاناتو باندې یې په پټه بحثونه کول . په هغو کې دغه کسان وو: غالم صدیق څرخي، 
عبدالهادي داوي، حبیب هللا خان )د حرب وزیر مرستیال(، عبدالرحمن خان لودین، علي محمد خان، میرزا محمد 

شجاع الدوله او نور . )غبار( ظامي افسران او ځینې غیر مهم کسان لکه میرغالم محمد خان، میرقاسم خان، ځیني ن
 .مخونه(  ۵۵و ا  ۵۴)« د دربار وزیر هم په دغه گوند کې وو محمد یعقوب خان  خان او

دا کسان چې کاکړ صاحب یې نومونه یادوي، مشروطه غوښتونکي او د غازي امان هللا خان  نیږدې ملگري او 
وو. کاکړ صاحب بیا هم د انگریزي تبلیغاتو په مرسته ددغو انگریز دښمنو عناصرو د شخصیت ترور ته  پلویان

 تور معرفي کوي . ، او غواړي چې بیا هم د عامه ذهنیت د بدلون دپاره تور سپین او سپین لستوڼي رانغاړي
ې په دد نقابدار گوند تر سر لیک النښه به دا وي چې په دې هکله  خپله د ارواښاد غالم محمد غبار نه واورو چې 

د نقابدار او مصنوعي گوند په  عناصرو په منځ کې یوه ډله مرموزه روشنفکراند وطن پرستو »  :دې هکله څه لیکي
« انقالبی»غولولو دپاره په دروغو بڼه ورننوتل .  دغو نقابدارو شارلتانانو د هیواد په مرکز او ختیځ کې د خلکو د 

پلویان وو، خو په حقیقت کې  دیموکراسۍ، جمهوریت او ترقۍ سخت جمهوریت او په ظاهره دشعارونه ورکول 
د استبداد او ارتجاع د  چې دوې یواځېدښمنان وو، او د نورو دپاره یې خدمت کاوه ، او وروسته بیا څرگنده شوه 

الس آله او د نورومزدوران وو، ځکه یې د جمهوریت غوښتنې تر عنوان الندې د اماني رژیم پښې وهلې او په 
حقیقت کې یې د یوه ارتجاعی رژیم راتگ ته الره پرانیستله .په داسې حال کې چې حقیقي دیموکراتان د زاړه 

افغانستان در « ) ړاندې یې د اماني دولت د اصالح او بقا پلویتوب کوود ارتجاع په واو وو، فیوډالي نظام مخالفه 
        چاپ .د ایران  ،مخ  ٨١۴، مسیر تاریخ

د لیکنې په مرسته د اماني دورې د وروستنۍ لویې جرگې کاکړ صاحب بیا هم د هماغه انگریزي استخباراتو  .5
د غازی امان هللا خان ندی. کاکړ صاحب لیکي چې  یو داسې روایت رانقل کوي، چې لږ تر لږه ما چیرې هم لوستلې

دا ټول ملي مصیبتونه د »ې جرگې د بحث په ترڅ کې خپل کنټرول له السه ورکړ او په لوړ آواز یې وویل چې یلو
تاسو له السه دي، تاسې مالیان چې له دووسانو نه پرته نور څه نه یئ، زه به هغه څه نافذوم چې یې غواړم او زه به 

و ا  ٨٨) «یښودل ان د برچو په زور عملي کړم، نه په غوړه مالۍ سره . پوه شئ چې زه یو انقالبي پاچا یمستر پر
 دا هغه په اصطالح د نووحقایقو بیلگې دي چې یواځې یې د کاکړ صاحب په کتاب کې موندلې شئ.(. مخونه ٨۹
کیدل، بیا هم پرته له اسنادو او د غازي امان هللا خان په الس پرته له محاکمې د زرهاوو انسانانو وژل  .6

صاحب له خولې زیات  شواهدو هغه بل تور دئ چې مخکې ورته هم لنډه اشاره وشوه او پدې ورځو کې د کاکړ
 . اوریدل کیږي 

یې جرگې په اړه د ارواښاد غبار د افغانستان در ود کاکړ صاحب یوه بله څرگنده جعل کاري هم د همدې ل .7
د همدغې موضوع په  »مخ په حواله یو روایت دئ . کاکړ صاحب لیکي چې  ٨١۳ مسیر تاریخ د لومړي ټوک د

چې په روسیې کې یې زده کړه کړې وه، والړ شو او پاچا یې په دې )انیس( پاې کې د کابل وکیل غالم محی الدین 
ستاسې اعلیحضرت فکرونه ډیر ښه دي، خو تاسې اعلیحضرت ولې د وزیرانو په چلونو سترگې :»ډول وپوښته چې 
ده دغه پوښتنه په دغسې حال کې وکړه ، چې وزیران هم ناست وو. پاچا ځواب ورکړ، چې "ما  پټې کړي دي؟" 

اړه بیا کړه چې "لس کاله کیږي چې  تاسې اعلیحضرت د اداري چارو په محی الدین رگې پټې کړي دي؟" څنگه ست
د  . اعدام یا بندي شوي دي، خو یو وزیر هم محاکمه شوی نه دی. په زرگونو  قانونونه او مقررۍ ایستلي دي

ه نه هغه ددې زړه نه الره، چې په دغه وزیرانو په اند په خپله پاچا هغه د دغسې اعتراض کولو لپاره هڅولې و او ک
 (.مخونه ۹٠و ا  ٨۹« )ډول وگړیږي
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که د کاکړ صاحب پورتنې متن د هغه د سرچینې یعنی د غبار، چې په خپله د کابل وکیل او لویې جرگې کې حاضر 
لت به پوه شو. مؤرخ په تاریخ لیکنې او رساسره مقایسه کړو ، نو د هیواد د نامتو  د متن  مخ  ٨١۳ وو،  د کتاب د

 : د دغو دوو متنونو په مقایسې سره لیدل کیږي چې
o  بحران و او د " مؤسسد انیس د جریدې )غالم محی الدین انیس کوم وکیل چې خبرې کړې وې، ښاغلې

د هغه وخت یو مشهور مشروطه ، غالم محی الدین آرتی ې، بلک) نه دئ د مسخه شوي کتاب مؤلفنجات" 
حیرانتیا ځاې دئ چې د افغانستان د معاصر تاریخ متخصص او استاد د دغه شخصیت د نوم سره غوښتونکې وو. د 

پیژندگلوي نه لري، او د هغه نوم یې په لوې الس په انیس بدل کړې دئ .  که فرض کړو چې کاکړ صاحب د 
شروطیت غورځنگ، یا په افغانستان کې د م« جنبش مشروطیت در افغانستان»پوهاند عبدالحی حبیبي مشهورکتاب،

کتاب خو  فغانستان در مسیر تاریخلوستلې نه وي، نو د  د ارواښاد حبیبي صاحب سره د حساسیت او حسادت له امله
مخ کې یې د نادر شاه د دولت په هکله د افغانستان د   ۳٨د هغه کتاب د دوهم ټوک په آیا به یې حتماً لوستلې وي . 

. وشو اعالند پادشاهۍ  سپه ساالرد هغې ورځې په شپه چې د  »ه دي چې خلکو د نظر تر سر خط الندې لوستلي ن
ناسته  د کابل د )جوانان افغان( د ډلې یو شمیر روشنفکرانو د لیکونکې د الهورۍ دروازې په کور کې یوه حزبي 

د ، ده شوهه کړه . دا غونډه تر نیمې شپې اوږطرح قضیهجوړه او د نوي دولت په وړاندې یې د خپل دریځ د ټاکلو 
د افغانستان مسئله دومره ساده نه ده لکه تاسې چې یې فکر :  وویل چې  غالم محی الدین خان آرتیهغو له ډلې څخه 

دهیواد د مقدراتو په ټاکنه کې یو پټ خارجي الس لوي رول لوبوي . امانیه دولت د ښه نیت او انقالبي  کوئ .
روره وو، باندنیو السونو د کورنیو ایجنټانو په الس بې الرې کړ صبغې په درلودو سره، د لږې تجربې خاوند او مغ

، علی احمد خان والی، شیر احمد د بلدیې رئیسآیا احمد علی خان لودین  او په خپلو السونو یې د هغه قبر وویست . 
د دی ، میرزا محمد یعقوب خان کابلی، حسین افنو رئیسضبط احواالتدرئیس، گل احمد خان د دولتی شورا خان 

او نورو  (تاجر)شیر احمد خان د  حتیوستانیان، ندد سوداگرۍ وزیر، او په لسهاوو هر، علی محمد خان گمرک مدی
د انگریزانو دولت  په شان بیسواده کسان څوک وو چې لس کاله د مارانو په شان د دولت په لستوڼو کې ولوبیدل؟

څنگه په افغانستان کې کورني مترقي پروگرامونه او په باندنیو چارو کې آزاد سیاست زغملې شو؟  آیا هغه بریتانوي 
د انگریزانو دولت لس کاله زیار وویست تر څو  هند ته  دیوه تیره خنجر په شان متوجه قوي افغانستان لیدلې شو؟ 

له منځه یوسي . تر دې وروسته هغه د افغانستان له لورې ډاډه کیږي، او تاسې  امانیه دولت او د هغې پروگرامونه
به په هیواد کې د یوه داسې مخربه پروگرام د پلي کیدو ننداره وکړئ چې د افغانستان )په تاریخ( کې به یې سارې لږ 

سې معنی به ولري لکه داولیدل شي .نو ځکه هر هغه ډله یا کس چې د نوي حکومت سره مرسته او ملگرتیا وکړي، 
 .«چې په جنایت کې یې گډون کړې وي 

تاج محمد خان پغمانی، فیض محمد د  د هغه مجلس گډون کوونکي غړيلوستلي وي چې حتماً کاکړ صاحب تاسې به 
غوښتونکي د  مشروطهپه شان  غالم محی الدین خان آرتی خپله  واخان باروت ساز، عبدالرحمن خان لودین، 

 . غوښتونکي د خانداني رژیم لخوا ووژل شول  زادیه آاستعمار مخالف
د دلکشا ماڼۍ ته وروغوښت او ، وو رئیس، چې د کابل د بلدیې نعبدالرحمن خان لودیپه یوه پلمه نادرشاه محمد  

د په شوربازار کې په  خره ورته مړې  بیا یېاو رسیدو سره سم یې پوځیانو ته امر وکړ چې په مردکیو یې  وولي، 
هم پاچا وروغوښت او پوځیانو ته یې امر وکړ چې د شیرپور په تاج محمد خان پغمانی   .ومیرمنې ته  واستوهغې 

چې فیض محمد خان باروت ساز غونډۍ کې یې په توپ وروتړي او ټوټې ټوټې یې کړي، چې دا کار تر سره شو. 
ښې په زولنو تړل شوې او د توپ په د خپلواکۍ د جشن په مراسمو کې یې یوه پښه له السه ورکړې وه، له یوې پ

چې څو کاله وروسته له ترکیې څخه هند ته راستون شو، د . غــالم محی الـدین خان آرتی خوله کې ټوټې ټوټې شو
، او کله چې په پیښور په ښار کې په مرموزه توگه د یوه ناپیژندل شوي کس لخوا د ټوپک په گولیو وویشتل شو

ووژل ددوهم ځل دپاره تر برید الندې راغې او ون کې تو، نو بیا په هماغه روغروغتون کې له مرگه راستون ش
شو. کله چې ارواښاد غبار د استبدادي رژیم سره د نیغ په نیغه مبارزې دپاره له جرمني څخه کابل ته  راستون شو، 

وژغورل شو او لس نو سمدالسه زندان ته واستول شو چې اعدام شي، خو د نادر شاه په وژل کیدو سره له مرگه 
کاله یې ځنځیرونه، زندانونه او تبعیدونه وزغمل، ماشومان یې له ښوونځیو محروم او خپلوان یې له دولتي کارونو 

شاهدانو دا ټولې وژنې، بندیتوبونه او فراریتوبونه پرته لو کومې محکمې، اسنادو د وړاندې کولو او  .وویستل شول 
 تورن کیدو  تر سره شول .د شهادته او حتی  په مشخصه جرم د 

o   د ارواښاد غبار په متن کې، د کاکړ صاحب د نقل شوي متن په خالف د ارواښاد محی الدین آرتي وینا
، چې د دولت د جنگی مهماتو د اخیستلو دپاره یې آرتی خان الدین محی غالمد کابل انتخابي نماینده »داسې لولو چې 
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 13تر 13 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

ترڅو چې دا په فساد مشهور وزیران   ،هاعـلیحضرت ې کړې چې "شخصاً درې سوه زره روپۍ، منلې وې، چیغ
   محاکمه او اعدام نه شي، په هیواد کې هیڅ ډول اصالحات امکان نه لري".

o  لس کاله کیږي چې  تاسې اعلیحضرت د اداري چارو په  محی الدین بیا کړه چېد کاکړ صاحب دا وینا چې"
عبدالرحمن  ،ې دا د یوه بل مشروطه خواه، بلکهیڅ د غبار په لیکنه کې نشته. اړه قانونونه او مقررۍ ایستلي دي ،

په چمن کې د صدارت د دندې په اړوند کړې استور  ده چې په یوې  وروسته غونډې کې یې  د کابل د ،خان لودین
 ده .
o  ٨١۳ټوک د د لومړي  افغانستان در مسیر تاریخخو شاید د کاکړ صاحب تر ټولو ستر دروغ او تهمت چې د 

د زرهاوو کسانو وژل او بندي پورې تړلې دئ، د اماني رژیم لخوا غالم محی الدین خان آرتی مخ په حواله یې  
کاکړ صاحب هماغه شان چې د انگریزانو د ایجنټ لیکنه پر منشي علي احمد خان ورتپي، د دغه سترو  .کول وي 

  وي .دروغو او تهمت مسئولیت هم د ارواښاد غبار په غاړه اچ
ونه د تل دپاره پټ او پوښلي ساتل کیدای نه شي . د جناب پوهاند ډاکټر محمد حسن کاکړ څخه د کابل پوهنتون واقعیت

د یوه سابقه داره استاد او هیواد د معاصر تاریخ د مؤرخ په توگه نه یواځې دا تمه کیږي چې تاریخي واقعیتونه لکه 
تاریخ کې ضبط او ثبت کړي   سره دارۍ امانت پوره په ،او روابطودي، پرته له حب او بغض ې څنگه چې پیښ شو

، او یا هم  لږ تر لږه د خپلې لیکنې د دفاع وکړي . دوې اوس باید پر خپل دغه ذکر شوي کتاب بیا له سره نوې کتنه
په برخه کې کره اسناد او مدارک وړاندې کړي، او که نه نو خپله به په تاریخ کې د یوه داسې تحریف کاره مؤرخ په 

خ یسره ورگډ کړي، تاریخي پیښو ته یې جعلي روایتونه جوړ کړي، او په تاررښتیا او دروغ یئ توگه ثبت شي چې 
 .غو د ثبتولو دپاره جعلي اسناد او سرچینې جوړې کړې دي کې یې د درو

 (یپا)
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